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Θέμα:  Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για 

εξουσιοδότηση Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με μικτό 

βάρος μέχρι 3.5 τόνων 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, μέχρι τις 31/5/2021, για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις 

σχετικά με την εξουσιοδότηση Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με μικτό 

βάρος μέχρι 3.5 τόνων. 

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (mcw.gov.cy) 

Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση είναι εξήντα ευρώ (€60). Η είσπραξη του τέλους συμμετοχής 

γίνεται σε οποιοδήποτε ταμείο στα επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Στην 

απόδειξη που θα εκδίδεται αναγράφεται η φράση «Τέλος συμμετοχής σε εξετάσεις ΥΓΤΕΟ» 

Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων, μαζί με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του τέλους 

συμμετοχής, πρέπει να σταλούν, το αργότερο μέχρι 31/5/2021, με φαξ, στο 22354030. 

Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθοριστούν με ανακοίνωση που θα 

εκδώσει το ΤΟΜ μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου που ρυθμίζει 

τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων, τη σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων 

Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και σε βασικές / πρακτικές γνώσεις 

μηχανικής αυτοκινήτου.  

Οι εξεταζόμενοι αναμένεται να είναι γνώστες του αντικειμένου του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

και θα εξεταστούν στα ακόλουθα:  

 Γνώση των σημείων προς έλεγχο και των λόγων αστοχίας για κάθε σημείο (σημεία 

υποχρεωτικού ελέγχου (βλ. Τεχνικές Οδηγίες).  

 Δυνατότητα συσχέτισης των προβλεπόμενων μηχανημάτων με τα σημεία ελέγχου.  

 Αναγνώριση των διάφορων εξαρτημάτων και συστημάτων του αυτοκινήτου.  

 Βασικές / Πρακτικές γνώσεις για το σκοπό και το έργο των διαφόρων εξαρτημάτων και 

συστημάτων του αυτοκινήτου, αντίληψη της επικινδυνότητας που συνεπάγεται τυχόν 

φθορά σε βασικά συστήματα όπως πέδηση, σύστημα διεύθυνσης κλπ.  

 Γενικές γνώσεις για την τεχνολογία των αυτοκινήτων και τη μηχανική.  

 Δυνατότητα ανεύρεσης στοιχείων και πληροφοριών από τεχνικά έντυπα και καταλόγους.  

 Καλή γνώση του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 

Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου του 2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.  

Η νομοθεσία, Τεχνικές Οδηγίες, προηγούμενες εξετάσεις κλπ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

ΤΟΜ: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Τεχνικός Έλεγχος (mcw.gov.cy) 

 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
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http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/9E329868AB9BBF84C22579B40028E375/$file/2019-06-12%20%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%CF%82%20-%20%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C121%CE%91.pdf
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/rtd11_gr/rtd11_gr?OpenDocument

